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GREEN CITY HOTEL BINTANG 4 DI PURWODADI 

 

Abstrak 

Green City Hotel Bintang 4 di kota Purwodadi adalah perwujudan dari adanya penerapan konsep 

Green Building pada sebuah hotel dimana konsep ini belum banyak di kembangkan di kota 

Purwodadi. Permasalahan seperti lokasi yang sesuai dengan tata guna lahan, hubungan ruang, dan 

penerapan konsep Green Building harus diperhitungkan dan tidak boleh menyalahi Peraturan 

Pemerintah Daerah setempat. Konsep Green yang belum sepenuhnya diterapkan di Kota Purwodadi 

sebaiknya Adanya beberapa metode pembahasan yakni, dengan mengumpulkan data melalui 

literatur dan adanya study banding berjumlah 3 hotel sehingga dapat mempermudah untuk memilah 

data sesuai keinginan. Green City Hotel ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya konsep Green Building pada masa yang akan datang dan untuk menarik perhatian para 

wisatawan lokal dan wisatawan asing agar mereka berkunjung ke Kota Puwodadi, karena saat ini 

Kota Puwodadi sedang dalam pengembangan wilayah pariwisata berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 

2013.  Lokasi pembangunan Green City Hotel ini berada di area yang strategis karena berada di 

pusat kota, berdekatan dengan Taman Kota Purwodadi, bangunan pemerintah (SAMSAT), dan 

dekat dengan Rumah Sakit. Luas site terpilih yaitu 6.154,16 m2. Bangunan hotel yang didesain 

memiliki luas 3.200 m2. Lantai hotel yang berjumlah 7 lantai dan 2 basement, memiliki 60 unit 

kamar standar, 22 unit kamar deluxe, 10 unit kamar junior suite, dan 6 unit kamar executive suite. 

Fasilitas yang terdapat di hotel bintang 4 ini antara lain berupa kolam renang, resaturant, meeting 

room, taman, tempat peribadatan dan sport area. Konsep green yang diterapkan pada perancangan 

hotel ini adalah adalah pengolahan kembali grey water untuk menyiram tanaman,adanya sun 

shading sebagai penghalang radiasi sinar matahari secara langsung dan adanya penempatan 

tanaman yang bermanfaat bagi lingkungan baik untuk interior maupun eksterior. 

 

Kata Kunci: green building, city hotel, green hotel, hotel bintang 4. 

 

Abstract 

Green City 4-star hotel in Purwodadi city is a manifestation of the application of the Green Building 

concept in a hotel where this concept has not been widely developed in the city of Purwodadi. 

Problems such as locations that are in accordance with land use, spatial relations, and the 

application of the Green Building concept must be taken into account and may not violate local 

government regulations. The Green concept that has not been fully implemented in Purwodadi City 

should have several methods of discussion namely, by collecting data through literature and the 

existence of a comparative study of 3 hotels so that it can be easier to sort data as desired. Green 

City Hotel aims to make people aware of the importance of the concept of Green Building in the 

future and to attract the attention of local tourists and foreign tourists so that they visit the City of 

Puwodadi, because currently the city of Puwodadi is in the development of tourism areas based on 

Regional Regulation No. 4 of 2013. Location of construction of Green City This hotel is in a 

strategic area because it is in the city center, adjacent to the Park City of Purwodadi, government 

buildings (SAMSAT), and close to the Hospital. The selected site area is 6,154.16 m2. The hotel 

building has an area of 3,200 m2. The hotel's 7 floors and 2 basements, have 60 units of standard 

rooms, 22 units of deluxe rooms, 10 units of junior suites, and 6 units of executive suite rooms. The 

facilities in this 4-star hotel include swimming pools, resaturants, meeting rooms, parks, places of 

worship and sports areas. The green concept that is applied to the design of this hotel is the 

reprocessing of gray water to water the plants, the presence of sun shading as a barrier to direct 
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sunlight radiation and the placement of plants that are beneficial to the environment for both interior 

and exterior. 

 

Keywords: green building, city hotel, green hotel, 4 star hotel. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Purwodadi merupakan salah satu kecamatan sekaligus menjadi Ibukota di Kabupaten Grobogan 

yang terbilang strategis. Adanya alun-alun, simpang lima, rumah sakit, pasar tradisional, 

swalayan, cafe, dan banyaknya home industri membuat Kota Purwodadi menjadi salah satu 

kecamatan di Grobogan yang berkembang paling pesat. 

Ada banyak potensi yang terdapat di Kota ini. Potensi kepariwisataan yang dimiliki 

baik wisata pasar yang dapat ditemukan dengan mudah di sepanjang jalan utama seperti mall, 

pasar fajar tempat berjualan sayur dan ada pasar tradisional Purwodadi, wisata lainnya yaitu 

Makan Ki Ageng Selo dan seni budaya yang berupa pagelaran seni tayub yang dapat dinikmati 

dikota ini. Adanya masakan khas kota ini yang terkenal yaitu sweike dan garang asem serta 

adanya kecap asli Purwodadi yang rasanya sangat unik dan enak untuk dinikmati. Menurut 

Karsono selaku Kepala Disporabudpar Kabupaten Grobogan yang diberitakan oleh 

kompas.com tahun 2017 silam, untuk mengeksplor obyek wisata di Grobogan, IBTC membawa 

rombongan agen travel sehingga diharapkan dapat menarik minat wisatawan baik mancanegara 

maupun dalam negeri dan menoron setiap obyek wisata untuk menjajakan produk unggulan 

yang ada di daerah tersebut. 

Menurut Purwanti yang diberitakan oleh kompas.com tahun 2017, setiap obyek wisata 

yang ada di kabupaten Grobogan terjadi peningkatan pengunjung 50% per tahunnya. 

Peningkatan inilah yang mendorong pemerintah untuk gencar melakukan promosi wisata 

dengan beberapa hotel berbintang di Purwodadi. Adanya destinasi baru yang dikembangkan 

berupa Rumah Fosil yang berada di Banjarejo diharapkan mampu menyaingi wisata Sangiran.  

Menurut Sri Sumarni selaku Bupati Grobogan, 2017 Adanya hotel berbintang di kota 

Purwodadi akan berdampak positif dalam perkembangan pariwisata di daerah ini. Keberadaan 

hotel juga akan menekan angka pengangguran. Sebab, ada cukup banyak tenaga kerja lokal 

yang terserap jadi karyawan. Adanya penawaran kepada investor asing supaya dapat 

bekerjasama dengan pihak perhotelan yang ada di kota Purwodadi ini diharapkan akan hotel 

berbintang lainnya yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di kota Purwodadi ini.  

Bangunan ramah lingkungan di kota Purwodadi sangat sulit untuk ditemukan. Hotel 

yang menerapkan konsep ramah lingkungan ini ada pada Front One Hotel dan Kyriad Grand 
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Master yang menggunakan taman sebagai konsep ramah lingkungannya. Konsep green pada 

perancangan hotel di kota Purwodadi ini diharapkan dapat membawa perubahan, baik dalam 

gaya hidup, perkembangan wisata lokal, dan dalam perencanaan dan pembangunan tidak hanya 

untuk pelaku bisnis, tetapi juga untuk masyarakat di kota tersebut. Penggunaan basis 

keseimbangan dengan alam, pertumbuhan pembangunan yang ada di kota ini akan menjadi 

seimbang dengan alam sehingga dapat menjamin kehidupan dimasa mendatang.  

Hotel bintang  4 ini akan didirikan di pusat kota yang berdekatan dengan Taman Kota 

Purwodadi, Rumah Sakit Islam, dan dekat dengan distrik perbelanjaan. Adanya konsep green 

building yang akan diterapkan dapat menjadi icon green hotel yang ada di Kota Purwodadi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di Kota Purwodadi dapat dirumuskan 

dengan menentukan lokasi yang sesuai dengan tataguna lahan di Purwodadi, menentukan 

hubungan ruang yang sesuai untuk city hotel yang akan dibangun di Purwodadi dan dengan 

menerapkan standar Green Building pada hotel di Purwodadi. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana menentukan lokasi yang sesuai dengan tataguna lahan di Purwodadi? 

b. Bagaimana hubungan ruang yang sesuai untuk city hotel yang akan dibangun di Purwodadi? 

c. Bagaimana menerapkan standar Green Building pada hotel di Purwodadi? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari Green City Hotel Bintang 4 di Purwodadi adalah: 

Mendesain bangunan hotel dimana hotel tersebut memiliki penekanan green building 

yang ada di Purwodadi yang diharapkan dapat memberikan tempat bermalam maupun tempat 

untuk mengadakan berbagai kegiatan konverensi dengan fasilitas yang memadai sehingga 

memberikan kenyamanan tersendiri untuk pemakai fasilitas, serta dengan adanya konsep green 

yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas estetika pada facade hotel tersebut. 

1.4 Lingkup pembahasan 

Lingkup Pembahasan meliputi: 

1. Lingkup Wilayah 

Dalam perancangan GREEN CITY HOTEL BINTANG 4 DI PURWODADI ini harus tetap 

memperhatikan tataguna lahan dan fungsi yang ada, sehingga bangunan ini memiliki 

kesesuaian fungsi dan dapat menjamin kualitas yang ada pada bangunan hotel ini. 

2. Lingkup Desain 
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Proses pembahasan dalam mendesain GREEN CITY HOTEL BINTANG 4 DI 

PURWODADI ini dibatasi oleh disiplin ilmu arsitektur, sehingga pembahasan disesuaikan 

dengan batasan-batasan yang ada. 

2. METODE 

Berikut merupakan metode pembahasan yang digunakan: 

1.Pengumpulan data melalui literature berupa buku, website resmi dan dapat 

dipertanggungjawabkan, untuk studi literature data mengenai pembahasan terkait. 

2.Survey langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya, untuk observasi di Purwodadi. 

3.Pengolahan data dan analisa yang diperoleh dari literature maupun survey lapangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Studi banding 

Tabel 1. Hasil studi banding 

No. Aspek 

Pengamatan 

Greenhost 

Boutique Hotel 

Prawirotaman 

 

Park Royal Hotel 

in Singapore 

Hotel Kyriad 

Grand Master 

Purwodadi 

1. Kelas Bintang Bintang 4 Bintang 5 Bintang 3 

2. Aspek 

Lingkungan 

Lokasi berada 

didearah 

Prawirotaman,area 

turis dan dekat 

dengan pusat kota.  

Dekat pusat kota, 

pantai, pusat 

belanja, 

transportasi 

umum, stasiun 

kereta api, & 

bandara. Mudah 

diakses 

menggunakan 

mobil. 

Dengan lokasi 

sangat strategis, 

di Jl. Gajah 

Mada No. 10 

Purwodadi, Kab. 

Grobogan. 

3. Aspek Konsep 

Bangunan 

Hotel ini berkonsep 

ramah 

lingkungan  dengan 

reduce, reuse, dan 

Arsitektur yang 

pada dasarnya 

hijau, tetapi 

geometri 

Adanya konsep 

modern yang 

ada di hotel ini 

memberikan 
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No. Aspek 

Pengamatan 

Greenhost 

Boutique Hotel 

Prawirotaman 

 

Park Royal Hotel 

in Singapore 

Hotel Kyriad 

Grand Master 

Purwodadi 

recycle.  fluidanya 

memiliki tujuan 

yang lebih tinggi. 

Ada penyisipan 

budaya 

kontemporer 

dengan katedral 

di Eropa abad ke-

17. 

kesan megah 

dan luas.  

4. Aspek Interior Di area makan, 

tersedia panel-

panel dari kayu 

bekas peti kemas 

pada dinding dan 

kolom yang dapat 

digunakan untuk 

memamerkan 

berbagai lukisan. 

Desainer dilibatkan 

dalam mengisi 

interior kamar-

kamar tidur yang 

berada di lantai 1 

sampai lantai 3. 

Tiga tim desainer 

mampu 

menghasilkan 

karya tujuh tema 

kamar tidur 

Adanya garis 

kontur yang 

berkelok-kelok 

melalui jaringan 

modular dari 

kolom silinder. 

Air terjun 

mengalir dari 

kolam renang dan 

teras taman di 

atap podium, di 

atas 'bentuk-

bentuk batu yang 

terkikis' dari 

massa lurik dan 

ke celah-celah 

dan tepian tempat 

pohon dan 

tanaman 

merambat dapat 

Interior hotel ini 

sangat modern 

dan perpaduan 

warna dinding 

dan furnitur 

yang digunakan 

menyegarkan 

mata. Design 

kamar yang 

sangat unik 

dengan 

wallpaper 

berupa kata-kata 

motivasi 

berbeda di setiap 

kamarnya. 
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No. Aspek 

Pengamatan 

Greenhost 

Boutique Hotel 

Prawirotaman 

 

Park Royal Hotel 

in Singapore 

Hotel Kyriad 

Grand Master 

Purwodadi 

berbeda dalam 

koridor desain 

ramah lingkungan. 

tumbuh subur. 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

3.2 Lokasi 

 

 

Gambar 1. Site 

(Sumber : www.google.com/maps/search/taman+kota+purwodadi, 2019) 

Keunggulan site terpilih yaitu site berada di lokasi strategis karena berada di pusat kota, 

berdekatan dengan Taman Kota Purwodadi, bangunan pemerintah (SAMSAT), dan dekat 

dengan Rumah Sakit dengan luas site yaitu 6.154,16 m2. 

Site 
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Gambar 2. Tinjauan site pada peta Kota Purwodadi 

(Sumber : www.google.com/maps/search/taman+kota+purwodadi, 2019) 

 

3.3 Konsep lokasi pembangunan 

3.3.1 Main Enterance dan Site Enterance 

Pada konsep jalur ME dan SE untuk kendaraan bus, mobil dan motor pada selatan atau 

timur bangunan untuk mempermudah sirkulasi. 

 

Gambar 3. Konsep Main Entrance In-Out 

(Sumber : Analisa Pribadi, 2019) 

3.3.2 Kebisingan 

a. Penataan hotel lebih ditempatkan di pusat site, karena area tersebut sedikit jauh dari 

area kebisingan. 

b. Penanaman pohon-pohon yang besar seperti tanjung atapun pohon yang ridang lainnya. 

SE 
ME 

Site 
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Gambar 4. Analisis kebisingan 

(Sumber: Analisis pribadi, 2019) 

3.3.3 View 

Membuat konsep hotel dengan orientasi bangunan yang mencerminkan suatu landmark 

di Purwodadi yang bisa menjadi daya tarik masyarakat tanpa mengurangi daya tarik 

taman kota ataupun landmark simpang lima purwodadi. 

 

Gambar 5. Analisis view 

(Sumber: Analisis pribadi, 2019) 

3.3.4 Matahari 

a. Dengan menambahkan vegetasi sesuai dengan kondisi site dan perkotaan. 

b. Pemanfaatan cahaya alami matahari sebagai pencahayaan bangunan, hal ini sebagai 

acuan pada perencanaan bangunan di iklim tropis. 
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Gambar 6. Analisa Matahari 

(Sumber : Analisa pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 7. Preseden Penggunaan Sun Shading 

(Sumber : pinterest.com, 2019) 

3.3.5 Angin  

a. Mendesain bangunan yang ramah lingkungan dengan menyesusaikan kondisi yang 

berada disekitar site. 

b. Memberikan jenis pohon yang bisa menambah penghawaaan, penambahan grassblock, 

vegetasi dan sistem biopori. 
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Gambar 8. Analisis Angin 

(Sumber: Analisis pribadi, 2019) 

3.3.6 Hardscape Lanscape 

Alternative material hardscape yang sering digunakan anatara lain : 

a. Paving 

b. Grass block 

c. Tanah berumput 

d. Tanah padat 

e. Batu alam 

f. Aspal 

g. Beton 

h. Kerikil  

Aplikasi Hardscape Landscape pada bangunan. 

1. Pada jalur pedestrian pejalan kaki menggunakan material grass block dan batu alam 

yang memiliki karakter dapat menyerap air. 

2. Untuk jalur kendaraan menggunakan mix material paving block yang juga memiliki  

karakter yang dapat menyerap air. 

3. Untuk penggunaan street furniture akan digunakan desain desain yang dapat 

mendukung konsep modern dan Green yang juga dapat menambah nilai estetika dan 

kenyamanan pengunjung dan karyawan yang berada di dalam bangunan Hotel 

tersebut. 

3.3.7 Konsep Massa Analisa Bentuk Massa Bangunan 

    Tabel 2. Analisa Bentuk Massa Bangunan 

Bentuk masa  Karakter bentuk 

 - Memiliki bentuk yang efektif dalam ruang gerak 

aktifitas di dalamnya. 

- Memiliki efek psikologi yang membuat nyaman 

karena bentuk yang familiar dalam visual 

- Bentuk yang menggambarkan kesederhanaan 

minimalis dan modern. 

            Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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a. Bentuk massa akan menggunakan bentuk persegi karena bentuk ini adalah bentuk yang 

efektif dalam pergerakan user di ruangan. Efek psikologi yang baik dan kesan modern 

dan sederhana yang mendukung konsep bangunan modern sebagai City Hotel Bintang 

4 yang menerapkan konsep Green Building. 

b. Untuk bentuk bangunan akan dilakukan sesuai dengan fungsi ruang-ruang dan zoning 

serta mengikuti bentuk site yang telah ditentukan.  

 

 

Gambar 9. Bentuk Massa Bangunan 

(Sumber : Analisa Pribadi, 2019) 

3.3.8 Penekanan Arsitektur  

a. Alumunium Composite Panel (ACP) dan dipilih sebagai material ekterior bangunan 

untuk ACP dipilih untuk memudahkan dari segi Maintenance karena jenis material 

yang mudah dibersihkan dan tidak terlalu membutuhkan perawatan lebih dan tahan 

lama serta berkesan modern.  

 

Gambar 10. Alumunium Composite Panel (ACP) 

(Sumber : www.olx.co.id/iklan/aluminium-composite-panel-mall-perbelanjaan-IDxnLqd.html, 

2019) 

 

b. Sun shading dipilih sebagai upaya peredaman panas dari sinar matahari sore yang akan 

di letakan pada bagian barat bangunan, selain peredaman panas sun shadder juga 
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dapat menambahkan nilai estetis bangunan dengan konsepnya yaitu Sustainable 

Building. Penggunaan sun shading juga bertujuan sebagai pengganti kaca anti radiasi 

yang dapat mengakibatkan global warming. 

 

Gambar 11. Sun Shading 

(Sumber : 2030palette.org/shading-devices/, 2019) 

 

c. Grass Block dipilih sebagi material penutup Hardscape karena mampu meresapkan air 

hujan kembali ke dalam tanah dan adanya grass block ini sesuai dengan konsep Green 

Building sehingga tidak terjadi genangan air di sekitar bangunan. 

 

Gambar 12. Grass Block 

(Sumber : www.gardenista.com/posts/everything-need-know-grass-block-pavers/, 2019) 

 

3.4 Besaran ruang 

 Tabel 3. Jumlah Total Besaran Ruang 

No.  Kelompok Kegiatan  Jumlah  

1. Kelompok Kegiatan 

Publik  

657, 83 m2 
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2. Kelompok Kegiatan 

Penunjang  

2.492, 36 m2 

3. Kelompok Kegiatan 

Privat  

3.972, 8 m2 

4. Kelompok Kegiatan 

Pengelola  

727, 15 m2 

5. Kelompok Kegiatan 

Pelayanan  

1.753, 232 m2 

Jumlah Kelompok Kegiatan  5.630.572 

Jumlah Area Parkir  4.177,52 m2  

Total  9.808, 092 m2  

               Sumber: Analisa Pribadi, 2019 

3.4.1 Perhitungan Luas Tapak: 

a. KDB ( Koefisien Dasar Bangunan) 

KDB yang ditetapkan pemerintah kabupaten Grobogan yaitu maksimal 80% dalam 

perancangan bangunan fungsi usaha yaitu perancangan Green City Hotel Bintang 4 di 

Purwodadi, yaitu: 

                Luas lahan x 70% = 6.154 x 70% = 4.307, 8m2 

b. KDH (Koefisien Dasar Hijau) 

Sementara itu untuk KDH yang ditetepkan Peraturan Daerah Grobogan yaitu minimal 

30%. Dalam perancangan bangunan publik, dan untuk perancangan Green City Hotel 

Bintang 4 di Purwodadi, yaitu: 

             Luas Lahan x 30% = 6.154 x 30% = 1.846, 2m2 

c.  Lantai basement terdiri dari 2 lantai yaitu area parkir dan kegiatan servis:  

= 4.177,52 m2 + 1.753, 232 m2 = 5.930, 752m2 

Untuk luasan tiap basement = 3.200 m2 

d. Bagian podium terdiri dari 2 lantai yaitu kegiatan penunjang, kegiatan publik dan 

kegiatan pelayanan:  

= 2.492, 36 m2 + 657, 83 m2 = 3.150, 19 m2 

Untuk podium lantai 1 luasannya = 3,200 m2 

Untuk podium lantai 2 luasannya = 3.200 m2 

e. Luasan lantai 3 dan 4 terdiri dari ruang pengelola 

    = 727, 15 m2 
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        Lantai 5, 6 dan 7 terdiri dari ruang privat 

=3.972, 8 m2    

        

 

Gambar 13. Denah basemment 1 dan 2 

(Sumber : Data Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 14. Denah lantai 1 dan lantai 2 
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(Sumber : Data Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 15. Denah lantai 3 dan lantai 4 

(Sumber : Data Pribadi, 2019) 
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Gambar 16. Denah lantai 5, lantai 6  dan lantai 7 

(Sumber : Data Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 17. Tampak depan dan belakang 

(Sumber : Data Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 18. Tampak samping kanan dan samping kiri 

(Sumber : Data Pribadi, 2019) 
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4. PENUTUP 

Green City Hotel Bintang 4 di Purwodadi ini berawal dari kurangnya kesadaran pemerintah dan 

owner bangunan dalam merancang bangunan yang berkonsepkan Green Building. Banyaknya 

owner yang hanya mementingkan keuntungan semata sehingga tidak memperhitungkan dampak 

dari bangunan hotel tersebut dimasa yang akan datang. Pentingnya penyuluhan dari instansi 

terkait sangat dibutuhkan dalam perkembangan sarana dan prasarana khususnya hotel di kota 

Purwodadi ini. Adanya arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Grobogan oleh 

Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 

2009–2028 Purwodadi merupakan salah satu kecamatan yang berindikasikan kawasan 

pengembangan pariwisata sehingga perancangan City Hotel ini bukan hanya difungsikan untuk 

tempat bermalam saja, tetapi berbagai kegiatan dapat di wadahi di City Hotel Bintang 4 ini bagi 

wisatawan lokal dan wisatawan asing. Adanya berbagai fasilitas yang disediakan dihotel ini 

dapat menjadi pemikat pengunjung yang datang. Konsep Green Building yang diterapkan pada 

City Hotel Bintang 4 ini dapat menjadi suatu icon bangunan yang ramah lingkungan di 

Purwodadi dan dapat menginspirasi owner dan pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak 

suatu bangunan untuk masa depan. 
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